Zkušenosti z mého zahraničního studijního pobytu
v rámci programu Erasmus+
Země: Polsko
Název univerzity/instituce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Délka pobytu: 4,5 měsíce
Termín pobytu: 20. 2. 2019 - 3. 7. 2019

Zkušenosti se studiem, zkoušky, univerzitní profesoři, výuka: Nechci říkat, že je studium
jednoduché, ale určitě je pro studenty Erasmu lehčí. Profesoři jsou vstřícní, nápomocní a snaží
se dělat hodiny zajímavé. Z některých předmětů jsme chodili i na exkurze. Zkoušky jsou
převážně písemné a ve většině případů stačí pouze seminární práce nebo prezentace.

Zkušenosti s úrovní cizího jazyka: Měla jsem strach, že moje úroveň angličtiny nebude
dostatečná, ale profesoři mluví jednoduchou angličtinou, tak jim jde perfektně rozumět. A mé
mluvení se po pár dnech komunikace s ostatními studenty zlepšilo. Někteří studenti na tom byli
podstatně hůř s angličtinou, ale i tak vše zvládli. Jazyka se není třeba bát.

Zkušenosti s ubytováním: Bydlení bylo na koleji ve čtyřech lidech. Pokoje po dvou. Já jsem
byla na pokoji se svojí kamarádkou. Společně s námi ve vedlejším pokoji byly Francouzka a
Turkyně. Na soužití jsme si po pár dnech zvykly, každá jsme měly jiné návyky a na to bylo
potřeba si zvyknout. Jinak myslím jsme problém neměly. Sociální zařízení a malou kuchyňku
s linkou jsme sdílely jen my čtyři. Velká kuchyň s troubou a sporákem byla na chodbě, byla
zde i mikrovlnka. Paní na recepci byly hodné a milé a na člověka, který se pokoušel mluvit
polsky, byly i přívětivější.

Finanční stránka výjezdu: Polsko je cenově na stejné úrovni jako Česká republika.
Samozřejmě některé produkty jsou zde dražší, ale najdou se i levnější. Stipendium by vystačilo
na ubytování, dopravu po městě a stravu. Na cestování jsem použila svoje úspory.

Erasmus Student Network, zajištěné akce/výlety/eventy ze strany univerzity: ESN pro nás
zařizovalo hodně akcí. V klubech jsme měli na jimi pořádané akce vstupy zadarmo. Pořádali se
i výlety do okolí nebo na akce přímo ve městě. Organizace zařizovala i kurz sebeobrany, různé
sportovní akce nebo návštěvu místního útulku. Na závěr semestru jsme měli společenskou akci,
takový ples na rozloučenou.

Tipy: Jezděte na výlety i do jiných polských měst, všechna jsou krásná a historická.
Navštívili jsme Poznaň, Varšavu, ale taky německý Berlín. Navštivte i polský Gdaňsk, Gdyni
a Sopoty. Na severu u města Łeba se nachází i tzv. polská poušť, na obrovské ploše se tu
rozprostírají písečné duny, kousek je i Baltské moře.

Nezapomenutelný zážitek:
Zážitků mám mnoho a všechny jsou nezapomenutelné. Napadá mě třeba třídenní akce
Juwenalia, česky Májales. Jeden den studentská asociace připravila snídani, kterou jsme jedli
na dece, na trávě mezi kolejemi. Každý den pak probíhaly soutěže a workshopy, večer v areálu
kampusu byly postaveny dvě stage, na každé vystupovali interpreti různých hudebních stylů.
Další zážitky zařídily mezinárodní večeře, kdy každý měsíc připravovali jídlo studenti své
země. Tyto akce se mi líbily, protože jsme poznali jídlo a kulturu jiných zemí. Ale i z důvodu,
že byly čistě “erasmácké”.

Vzkaz studentům, kteří zvažují výjezd: Mám jediný vzkaz. Jeďte. Budete mít nové
zkušenosti, vytvoříte si spoustu nepředvídatelných, ale úžasných zážitků. Kdo ví, třeba si i
vytvoříte nová přátelství na celý život. Navíc Toruň je nejkrásnější město, ve kterém jsem kdy
byla.

Michaela Hainzlová, ÚHV
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